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CZY PROROK ISA URODZI SIĘ PONOWNIE? 

 

W okolicach przesilenia zimowego chrześcijanie obchodzą urodziny swojego 

Boga, Jezusa Chrystusa. Dla podobnie dużej liczby Bialeńczyków, 

zrzeszonych w Zielonym Kościele, Jezus, zwany Isą, jest jednym 

z najważniejszych proroków, któremu należy się duży szacunek. Dlatego też 

wielu bialeńskich muzułmanów przyłącza się do obchodów Narodzenia 

Jezusa, absolutnie jednak nie zgadzając się z tym, że Jezus był Bogiem. 

Jak wiemy, chrześcijanie wierzą w powtórne przyjście Jezusa na Ziemię w 

czasach ostatecznych. A co na to Zielony Kościół? XIX-wieczny bengazijski 

przywódca religijny Abdullah ibn Sina al-Rajn, twórca reformatorskiego 

ruchu Alqiama, obecnie uznawanego w ZK za jedną z prawowiernych tarik 

(ścieżek), krótko przed śmiercią spisał swoją wizję dotyczącą powrotu Proroka 

Isy. 

„Gdy nadejdzie czas, Prorok Isa narodzi się ponownie, by wspólnie 

z Prorokiem Mahometem przeprowadzić ludzkość przez czasy ostatecznej 

próby. Wówczas chrześcijanie porzucą błędne nauki i połączą się 

z muzułmanami w prawdziwej wierze. Isa będzie podróżował po całym 

świecie, tłumacząc kim jest naprawdę. Przybędzie również do Bialenii”. 

 

 

Współcześnie Zielony Kościół dystansuje się od objawień prywatnych 

i zaznacza, że wiara w nie jest opcjonalna. Doradza wręcz odpowiedni dystans 

wobec wszystkich rewelacji, które nie pochodzą z Koranu i Zielonej Książki. 

Objawienia ibn Siny nie zostały jednak potępione, co oznacza, że bialeńscy 

muzułmanie mogą wierzyć w przybycie powtórnie narodzonego Isy do 

Bialenii! 

 

 



 

 

  

 

WAMPIR-NIETOPERZ NAD ORLICZEM, C.D. 
 

W poprzednim numerze przypomnieliśmy historię wampira-nietoperza, który 

20 lat temu masowo obserwowany był w okolicach Orlicza. Teraz znowu daje 

on o sobie znać! 

Trójka naszych reporterów udała się osobiście do Orlicza, by zbadać dziejące 

się tam zjawiska (tym samym mocno nadwyrężyliśmy budżet naszego 

czasopisma, wpłacajcie pieniążki). Zakwaterowali się w hotelu na obrzeżach 

miasteczka, w okolicach którego Batvamp obserwowany był dwadzieścia lat 

temu. W czasie pierwszych dni misji nie udało im się zaobserwować niczego 

niezwykłego, ale zebrali kilka relacji dotyczące zdarzeń z 2001 r.  

Okazuje się, że współcześnie historia ta traktowana jest jako miejscowy 

folklor, który łączy wielokulturową społeczność zamieszkującą skraj Pustyni 

Bengazijskiego i Jahołdajewszczyzny. Wampir-nietoperz traktowany jest jako 

maskotka Orlicza, dzieci przebierają się za niego na halloween, sklepy 

wykorzystują jego wizerunek w reklamie, a niektórzy działkowicze zastępują 

nim krasnale ogrodowe. Jest to dość zaskakujące, jak na tak przerażającą 

kreaturę! 

 

  

Po długich staraniach udało nam się namówić miejscowego komendanta 

policji na wywiad na temat obserwacji z tego roku. Okazuje się, że były to 

obserwacje z daleka, bardzo różniące się od tych z początku wieku. Czy więc 

ponowna popularyzacja tematu jest tylko zabiegiem marketingowym? 

 

 



 

  

 

 

Niewątpliwie Orlicz wiele zarabia na turystach, którzy przybywają do miasta, 

by spotkać się z tajemnicą Batvampa. Naszym zdaniem nie da się podważyć 

prawdziwości wydarzeń z 2001 r. Czy obecne relacje są równie prawdziwe? 

Czy latający potwór znów grasuje na skraju pustyni? 

Po tygodniu pobytu naszych wysłanników w nawiedzonym mieście, do ich 

drzwi z pokoju hotelowym zapukał ubrany na czarno mężczyzna, śmiertelnie 

blady, czarnooki, niemal całkowicie pozbawiony mimiki twarzy. 

Robotycznym głosem doradził im, by opuścili miasto, jeśli nie chcą źle 

skończyć. Następnie wyszedł, nie odpowiadając na żadne pytania. 

Ostrzeżenie to było przerażające, ale dowiodło, że w Orliczu dzieje się coś 

złego. Niezależnie od groźby podróż musiała dobiec końca w związku 

z ubogim budżetem Wieści Anomalnych (wpłacajcie pieniążki). Nie oznacza 

to jednak końca sprawy. Nie odpuścimy tematu, dopóki nie dowiemy się, kim 

był tajemniczy facet w czerni i co łączy go z  Batvampem! 

 

 

PRYWATNA SZKOŁA MAGII I WRÓŻBIARSTWA W WOLNOGRADZIE OGŁASZA NABÓR NA KURSY NA 

NASTĘPUJĄCYCH KIERUNKACH: 

- WRÓŻBITA, 

- ZIELARZ, 

- RADIESTETA. 

KAŻDY KURS TRWA 10 MIESIĘCY, ŁĄCZNA CENA: 1000 BIALENÓW. TEL. 666666666 



 

  

 

CZAKRAM NA ANATOLII? 

 

W kwietniu na forum internetowym prawda3.bi użytkownik pleromian19 

opublikował zdjęcia z wycieczki do Karnowic, stolicy archiwandezji 

Świeckiego Kościoła Wandejskiego, obejmującej terytorium Bialenii. 

Przedstawiają one fragment ścian pośrodku niewielkiego wzgórza. Otoczona 

ścianami przestrzeń jest zbyt mała, by mogła stanowić pozostałość po dawnym 

domu lub innym budynku użytkowym. 

Próbując wyjaśnić obiekt znajdujący się w Karnowicach, użytkownik 

przedstawił hipotezę o istnieniu tam miejsca mocy, czy wręcz czakramu. Po 

kilku godzinach odpowiedziała mu persefona69, która przedstawiła się jako 

mieszkanka Portu Arthurberg, która wielokrotnie bywała w okolicach 

czakramu oraz słyszała o nim liczne opowieści, m.in. o uzdrowieniach oraz 

wizjach. 

 

Opowieści nie potwierdza ani rzecznik Arkadaga Anatolii, ani rzeczniczka 

archiwandezji Karnowice, która stwierdziła, że tajemnicza budowla to 

pozostałości po działającej tu dawniej fabryce, zaś ewentualne objawienia są 

jak najbardziej możliwe, ale nie są one wywołane energią miejsca, a środkami 

zażywanymi przez odwiedzających „czakram”. 

Kto ma rację? Najlepiej wybrać się na wakacje w te strony i samemu się 

przekonać! 



 

 

ZDROWOTNE WŁAŚCIWOŚCI DIETY KAMISKIEJ 

 

Dr Inka Fejgin z Niezależnej Organizacji Edukacji Prozdrowotnej 

w najnowszym numerze kwartalnika (prześladowanego przez akademików 

z Wolnogradu, którzy od lat nie zgadzają się na wpisanie czasopisma na listę 

punktowanych periodyków naukowych) „Medycyna Naturalna” przedstawiła 

raport o zdrowotnych właściwościach tzw. diety kamiskiej, czyli racji 

żywnościowych przeznaczących dla osadzonych wypoczywających na 

Kamisie. 

Już jeden turnus na Kamisie pozwala zrzucić zbędne kilogramy, poprawić 

kondycję oraz uodpornić się na niskie temperatury. „Dotychczas nikt 

z powracających z Kamisy nie narzekał na tamtejszą dietę, ani nie zwracał się 

z wnioskiem o kolejne skierowanie do tego sanatorium”, zaznacza dr Fejgin. 

Poprosiliśmy o komentarz kierownika Departamentu Ośrodków Wczasowych 

i Więzień, kapitana Nikitę Pętę. Zapewnił on nas, że bialeńska administracja 

dokłada wszelkich starań, by wczasowicze wracali do domu nie tylko bogatsi 

o niezapomniane doświadczenia, ale też zdrowsi. Czujecie się przekonani? 

 

Typowy niedzielny obiad na Kamisie 

 


